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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1 şi 2 
iunie 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de 
Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
349/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 
72/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
88/2011). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind 
întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea 
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Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum 
şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (raport; PL.x 212/2011). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
211/2011). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 
(raport; Pl.x 750/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 517/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
alin.(3) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
243/2011). 

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind sistemele de 
agricultură practicate în România (raport; PL.x 246/2011). 

10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea 
şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole şi silvice (raport; Pl.x 251/2011). 

11. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 (raport; Pl.x 252/2011). 

12. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 335/2011). 

13. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind producerea 
şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie (raport; Pl.x 
278/2011). 
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14. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2011 privind măsuri pentru 
refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de 
inundaţiile din perioada iunie - august 2010 (aviz; PL.x 327/2011). 

Lucrările şedinţei din ziua de 1 iunie 2011, au început la ora 930 şi 
au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 335/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;  
- domnul Dumitru Georgescu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Vasilica Dinu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
-  doamna Didina Ioan – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
- domnul Dragoş Duţă – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cornel Panda – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Diana Sălăgean – consilier, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale;  
- doamna Irina Alexe – şef Departament Relaţia cu Parlamentul, 

Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
- domnul senator Gheorghe Bîrlea. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 

preşedinte al Comisiei. 



 4

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere 
din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL.x 
335/2011). 

Domnul senator Gheorghe Bîrlea, iniţiator al proiectului de lege a 
prezentat expunerea de motive şi a precizat că propunerea legislativă pe 
care o supune atenţiei are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 
192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unităţi administrativ 
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, în sensul 
trecerii cu titlu gratuit a căilor ferate înguste din domeniul public al 
statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora.  

Prin Legea nr. 192 din 14 octombrie 2010, prin derogarea de la 
dispoziţiile art. 10 şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,  
cu modificările şi completările ulterioare se aprobă trecerea cu titlu 
gratuit din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora doar a drumurilor forestiere 
şi a terenurilor aferente acestora, dar s-a omis includerea căilor ferate 
înguste asimilate drumului forestier.  

În sprijinul celor afirmate anterior şi pentru a reliefa oportunitatea 
prezentei reglementări, a  făcut cunoscut un caz singular referitor la calea 
ferată îngustă Valea Vaserului din Vişeul de Sus ce a fost grav afectată 
de calamităţi şi care se află într-o stare avansată de degradare.     

Prin adoptarea propunerii legislative se dă posibilitatea consiliilor 
locale, în special Consiliului Local al oraşului Vişeu de Sus să reabiliteze 
căile ferate înguste prin accesarea de fonduri europene, cu atât mai mult 
cu cât calea ferată îngustă Valea Vaserului a fost clasată ca monument 
istoric şi nu poate fi transformată în drum auto. 

În încheierea expunerii sale, domnul senator Gheorghe Bîrlea a 
arătat că i s-ar părea nerealist ca membrii comisiei să se opună 
promovării acestui proiect de lege.  
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Domnul deputat Pavel Horj a făcut o informare cu privire la starea 
de fapt a liniei ferate aflate pe tronsonul corespunzător Văii Vaserului din 
Vişeul de Sus, unde Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva nu mai are 
păduri, iar mari porţiuni  din calea ferată îngustă au fost furate sau se află 
în stare de degradare accentuată.  

Domnia sa a considerat că salvarea căii ferate înguste din zona Văii 
Vaserului ar însemna un mare ajutor pentru domeniul turismului şi a 
arătat că este necesar un cadru legislativ care ar însemna şi o şansă pentru 
salvarea căilor ferate înguste, acolo unde ele mai există. 

Domnul deputat Beres Vasile Stefan a spus că este de acord, 
cunoscând zona destul de bine şi situaţia aflată în dezbatere, cu aprobarea 
proiectului de lege.  

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva nu a mai alocat bani pentru 
refacerea căii ferate înguste de pe Valea Vaserului şi consideră că 
refacerea acesteia ar fi o şansă în plus pentru dinamizarea activităţilor 
turistice dintr-o zonă recunoscută pentru potenţialul său.  

Domnul Cristian Apostol a arătat că Guvernul nu susţine adoptarea 
acestei propuneri legislative.  

Domnia sa a cerut ca Guvernul să fie solicitat ca, pe baza 
susţinerilor iniţiatorului şi a formei adoptate de Senat, să reia analiza 
pentru elaborarea unui alt punct de vedere. 

Domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei, a precizat că 
din partea comisiei se va face o nouă solicitare prin care Guvernul să 
formuleze un nou punct de vedere, care să ia în calcul şi varianta pe care 
Senatul a aprobat-o. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 2 iunie 2011, începând 
cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 
72/2011). 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.  

Ca invitat a participat domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în 
cadrul  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia, 
preşedinte al Comisiei. 



 6

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl.x 72/2011). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc 
în raportul întocmit de comisie. 

S-a hotărât ca analiza să fie reluată într-o şedinţă viitoare, pentru a 
se clarifica problematica referitoare la finanţarea activităţilor de 
investigare, evaluare şi identificare, atât de la bugetul de stat, cât şi din 
fonduri externe nerambursabile.  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian Fuia     Vasile Mocanu     
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